Matura 2020 – ważne terminy i informacje dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą
przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny
Egzamin w „NOWEJ” FORMULE w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzony dla:
 wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku
szkolnego 2018/2019 włącznie;
 absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w latach
szkolnych 2015/2016–2018/2019;
 dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży,
którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie;
 dla absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę
do roku szkolnego 2012/2013 włącznie;
 dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich;
 osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie
średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej
Polskiej;
 dla osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów
eksternistycznych.
Egzamin w „STAREJ” FORMULE w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzony dla:
 absolwentów techników oraz techników uzupełniających dla dorosłych z lat
2005/2006-2014/2015 po raz ostatni w 2020 r.
Absolwenci tych szkół, którzy w 2020 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule,
będą zobowiązani w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym
zakresie.

do 7 lutego 2020 r.

złożenie do dyrektora szkoły deklaracji maturalnej (załącznik 1a
lub 1d) przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych lub
artystycznych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania
warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb zdających ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*
złożenie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej (załącznik 1b
lub 1e) przez absolwentów szkół zlikwidowanych
lub przekształconych
złożenie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej (załącznik 1c)
przez absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed
2005 r.), którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po
zdaniu egzaminu dojrzałości

do 31 grudnia 2019 r.

złożenie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej (załącznik 1b)
przez osoby, które uzyskały/uzyskają świadectwo ukończenia
liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów
eksternistycznych
złożenie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej (załącznik 1b)
przez osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument –
potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale
nieuprawniający do podjęcia studiów w Polsce
złożenie do dyrektora szkoły macierzystej wniosku o możliwość
zdawania egzaminu maturalnego w innej szkole (załącznik 2) –
dotyczy tych absolwentów, którzy deklarację maturalną składają
w szkole macierzystej
złożenie do dyrektora OKE wniosku o zwolnienie z opłaty za
egzamin maturalny (załącznik 26)

od 1 stycznia do
7 marca 2020 r.

wniesienie opłaty za egzamin maturalny przez absolwentów,
którzy mają taki obowiązek; złożenie dowodu wniesienia opłaty za
egzamin do dyrektora OKE oraz kopii ww. dowodu do dyrektora
szkoły, w której absolwent składa deklarację

do 7 lutego 2020 r.

możliwość wprowadzenia zmian w deklaracjach;
możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej
do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

4 marca 2020 r.

ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu
maturalnego

do 7 kwietnia 2020 r.

złożenie w szkole bibliografii wykorzystanej do opracowania
tematu (prezentacji) z języka polskiego („stara” formuła)

4-21 maja 2020 r.

część pisemna egzaminu maturalnego

4-22 maja 2020 r.
(z wyjątkiem
10 i 17 maja)

część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych
nowożytnych wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora
szkoły

7-22 maja 2020 r.
(z wyjątkiem
10 i 17 maja)

część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków
mniejszości narodowych wg harmonogramu ustalonego przez
dyrektora szkoły

1-19 czerwca 2020 r.

egzamin maturalny w terminie dodatkowym w części pisemnej
dla zdających, którzy złożyli udokumentowany wniosek
do dyrektora OKE (załącznik 6) i otrzymali jego zgodę

1-6 czerwca 2020 r.

egzamin maturalny w terminie dodatkowym w części ustnej
dla zdających, którzy złożyli udokumentowany wniosek do
dyrektora OKE (załącznik 6) i otrzymali jego zgodę

3 lipca 2020 r.

ogłoszenie wyników (możliwość sprawdzenia wyników
w serwisie maturzysty); przekazanie świadectw dojrzałości

do 10 lipca 2020 r.

złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia
o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym
(załącznik 7a lub 7b)

do 14 sierpnia 2020 r.

informacja na stronie internetowej OKE o miejscu
przeprowadzania egzaminu w terminie poprawkowym

25 sierpnia 2020 r.

część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

24-25 sierpnia 2020 r.

część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

11 września 2020 r.

przekazanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej

*Szczegółowe informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 6 sierpnia 2019 w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

